Hyvinkään kaupungin
ympäristöohjelma 2019-2021
TOIMENPIDE

Energian
tuotanto
ja kulutus

Liikkuminen ja
yhdyskuntarakenne

VASTUUTAHO

MITTARI

•

Lisätään aurinkopaneelien käytöä

•

Tilapalvelu

•

kpl kaupunki+ yritykset

•

Kaupungin tilojen tilatehokkuutta lisätään yhteiskäytön avulla

•

Tilapalvelu

•

Tilatehokkuus

•

Kuntalaisten energianeuvonta Hyvinkäälle

•

Ympäristöpalvelu, rakennusvalvonta

•

Neuvonnan toimivuus

•

Hyvinkään Lämpövoima toteuttaa yhteisvalvomon ja
kysyntäjoustojärjestelmän

•

Hyvinkään Lämpövoima Oy

•

Järjestelmät käytössä

•

Toteutetaan energia- ja ilmasto-ohjelman toimenpiteet

•

Kaupungin energiansäästötyöryhmä

•

Ohjelman toteutuminen

Kävely, pyöräily ja joukkoliikenne:
•

Luodaan edullinen ja helppo joukkoliikenteen matkaketju

•

Liikennesuunnittelu, palveluntarjoajat

•

Minimoidaan joukkoliikenteellä liikkumisen esteitä

•

Liikennesuunnittelu, Hyvinkään liikenne

•

Kehitetään kaupunkipyörä/ liityntäpyörämenettelyjä
(Mukana myös virkapyörät ml. sähköpyörät)

•

Liikennesuunnittelu

•

Parannetaan kevyen liikenteen väylien laatua

•

Liikennesuunnittelu

•

Jatketaan palvelubussiliikennettä

•

Liikennesuunnittelu, palveluntuottajat

•

Hyödynnetään uusiutuvaa energiaa joukkoliikenteessä
(busseille lisäpisteitä kilpailutuksessa)

•

Kaupunki ja palveluntarjoajat

•

Parannetaan joukkoliikenteen palvelutasoa ja selvitetään
terminaalin mahdolisuus

•

Liikennesuunnittelu, palveluntarjoajat

•

Parannetaan liityntäpysäköintiä (myös kevytliikenne)
matkaketjujen sujuvoittamiseksi

•

Liikennesuunnittelu, Liikennevirasto, Uudenmaan
Ely-keskus, palveluntarjoajat

Henkilöautoliikenne:
•

Määritetään sähköautojen latauspisteiden edistämiskeinot
(julkiset, yksityiset) ja edistetään verkoston kehittymistä

•

Liikennesuunnittelu, yksityiset palveluntarjoajat

•

Otetaan uusia käyttövoimia mukaan kaupungin omaan
ajoneuvokalustoon

•

Liikennesuunnittelu

•

Edistetään yhteiskäyttöautoilua ja vertaisvuokrausta

•

Liikennesuunnittelu, palveluntarjoajat

Yhdyskuntarakenteen eheydestä huolehtiminen:

Jätteet ja
materiaalit

Ruoan ja veden
tuotanto ja
kulutus

Luonnonvarat ja
elinympäristö

Ruoan ja veden
tuotanto ja
kulutus

•

Hangonsillan alueen ja keskustan täydennysrakentamisen
suunnittelu, hiilineutr. asuinalueiden ja asemanseutujen tutkim.

•

Kaavoitus

•

Muotoillaan autopaikkanormi ja palveluverkko tukemaan autottomuutta

•

Kaavoitus, sivistystoimi

•

Parannetaan kaupunkiympäristön siisteyttä ja ehkäistään
roskaantumista

•

Tekniikka ja ympäristö

•

Havaittu siisteys

•

Järjestetään vuosittaiset kierrätys- ja lajittelumessut

•

Kierrätyskeskus, Kiertokapula, kunta, Fortum WS Oy

•

Tapahtuman järjestäminen

•

Käynnistetään kiertotalouspuiston kehittämiseen ja
materiaalihukan vähentämiseen tähtäävä yritysyhteistyö

•

Kunta, elinkeinotoimi, alan yritysorganisaatiot

•

Yhteistyö

•

Järjestetään kestävän kulutuksen some-kampanja

•

Kierrätyskeskus

•

Kampanjan toteutus

•

Jätteiden lajitteluohjeistusta siirretään some:en

•

Kiertokapula

•

Ohjeistuksen toteutus

•

Selvitetään kaupungin mahdollisuudet muovijätteen
kierrättyksen tehostamiseksi ja määrän vähentämiseksi.

•

Tekniikka ja ympäristö

•

Muovin kierrätyksen edistyminen

•

Lisätään kasvisruoan käyttöä kouluissa, myös kotitaloustunneilla. Edistetään hyvinkääläistä kasvisruokaa.

•

Ateria- ja puhtauspalvelut, Hyvinkään
Ravitsemispalvelut Oy, sivistystoimi

•

kasvisruuan käytön määrä

•

Edistetään kaupunkiviljelyä korttelipalstoilla ja
laatikkoviljelyllä

•

Tekninen keskus

•

Kaupunkiviljely

•

Lopetetaan pullovesien käyttö kaupungin tilaisuuksissa

•

Kaupunginvaltuusto

•

Pullovesien käyttö

•

Aoitetaan Nopon pohjavesialueen puhdistaminen

•

Tekniikka ja ympäristö, ELY-keskus, Hyvinkään Vesi

•

Tehdyt toimenpiteet

•

Kehitetään hulevesien hallintamenettelyjä

•

Kaavoitus, tekninen keskus, Hyvinkään vesi

•

Hulevesi-menettelyt

•

Vähennetään vuotovesien määrää verkostoissa

•

Hyvinkään Vesi

•

Vuotovesien määrä

•

Kehitetään maa-aineksen uusiokäyttöjärjestelmä

•

Tekninen keskus

•

Käytetyt maa-ainekset

•

Laaditaan metsien käytön ohjeistus, jossa otetaan huomioon
metsien monikäyttö ja maisema (mm. suhtautuminen avohakkuuseen / jatkuvaan kasvatukseen alueellisesti)

•

Tekninen keskus, tekninen lautakunta

•

Metsien käyttö

•

Päivitetään Hyvinkään pohjavesialueen suojelusuunnitelma

•

Tekniikka ja ympäristö, Hyvinkään Vesi

•

Suojelu-suunnitelma

•

Vahvistetaan soiden merkitystä virkistyskohteina esitteillä ja
retkillä

•

Ympäristöpalvelu, ympäristöfoorumi, elinkeinojen
kehittäminen

•

Toiminnan määrä

•

Laaditaan vieraslajien torjunta- ja tiedotusohjelma sekä
torjutaan niitä vuosittain

•

Tekniikka ja ympäristö

•

Ohjelma valmis, tehdyt toimenpiteet

•

Selvitetään kuntalaisten kestävän kehityksen arvot ja
asenteet kyselyllä

•

Ympäristöpalvelu, osallisuus kärkihanke,
ympäristöfoorumi

•

Kysely

•

Kartoitetaan ja selkiytetään ympäristökasvatukseen liittyviä
ohjelmia ja toimijoita paikallistasolta maailmanlaajuiselle tasolle

•

Ympäristöpalvelu

•

Kartoitus tehty

•

Käynnistetään Hyvinkään ympäristöfoorumi

•

Tekniikka ja ympäristö

•

Ympäristö-foorumin toiminta

•

Laaditaan Hyvinkään ympäristön tilan katsaus 2020

•

Ympäristöpalvelu

•

Katsaus valmis

